
СОРБЕФЛОР SORBEFLOR 60 ТАБЛЕТОК У БАНОЧЦІ 

Короткий опис, Показання: 

для очищення кишківника при отруєннях, інтоксикаціях, діареї. Обволікає стінки 
слизової кишківника, має здатність адсорбувати в шлунково-кишковому тракті токсини 

Об`єм: 

60 таблеток по 500mg 

Склад: 

Активні компоненти/active ingredients - мікрокристалічна целюлоза/microcristalline 
cellulose, діоксид кремнію/hydrated silica, хітозан/chitosan, пектин цитрусовий/citrus 
pectin 

Допоміжні компоненти/other ingredients - лактоза/lactose, кальцію стеарат/calcium 
stearate 

Мікрокристалічна целюлоза — зв'язує і виводить з організму ендогенні та екзогенні 
токсичні речовини різної природи, включаючи патогенні бактерії і бактеріальні токсини, 
антигени, алергени, лікарські препарати і отрути, солі важких металів, радіонукліди, а 
також деякі продукти обміну речовин, в тому числі надлишок білірубіну, сечовини, 
холестерину і ліпідних комплексів, продукти розпаду алкоголю і метаболіти, 
відповідальні за розвиток ендогенного токсикозу 

Діоксид кремнію — володіє високою сорбційною здатністю по відношенню до 
ферментів, антигенів, антитіл, ендогенних і екзогенних токсинів, продуктів тканинного 
розпаду і ін. речовин білкової природи, мікроорганізмів, харчових алергенів, лікарських 
препаратів, отрут, води. При місцевому застосуванні попереджає прогресування 
некротичних змін. За рахунок своєї високої дисперсності, він забезпечує максимально 
велику сорбційну поверхню, а отже - велику швидкість і ефективність дії 

Хітозан — сприяє поліпшенню перистальтики травного тракту, з'єднуючись з вологою 
в кишківнику, діє як потужний сорбент і виводить з організму токсичні речовини, 
перешкоджаючи засвоєнню жиру. Підвищує рівень імунітету шляхом регулювання рh 
тканин організму і утримання його в слаболужному стані. Відомо, що саме при таких 
значеннях рh активізуються лімфоцити крові, відповідальні за імунний рівень. Також 
хітозан покращує дренажні властивості лімфатичної системи, яка є основним місцем 
скупчення токсичних речовин і найбільш важко піддається детоксикації 

Пектин цитрусовий — активізує моторику і перистальтику кишківника, одночасно 
уповільнюючи швидкість всмоктування їжі, знижує засвоєння холестерину, забезпечує 
хімічну та фізичну очистку ворсинок тонкого кишківника, покращуючи засвоєння 
біологічно активних речовин 

 
 
 



Рекомендації: 

по 1 таблетці 2 рази на день за 10 хвилин до їжі 

Терміни та умови зберігання: 

зберігати 3 роки від дати виготовлення в сухому, захищеному від світла та 
недоступному для дітей місці при температурі від 0˚С до 25˚С та відносній 
вологості не більше 75% 

Попередження: 

індивідуальна чутливість до компонентів 

 


